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John William Waterhouse

De Victoriaanse schilder John William Waterhouse - 
door intimi destijds “Nino”  genoemd- wordt gerekend 
tot de Prerafaëlieten. 

Na de middelbare school in Leeds ging Waterhouse 
in 1878 als leerling in het vak beeldhouwen naar de 
Royal Academy of Arts in Londen.

Ontevreden over de opleiding vertrok hij al na een half 
jaar om zelfstandig te gaan werken en dan voornamelijk 
als schilder. Hij werkte in Londen in de Primrose Hill 
Studios in de wijk Kensington maar woonde een paar 
kilometer verderop aan de Abbey Road.

Waterhouse maakte diverse reizen naar zijn 
geboorteland Italië, waar hij vooral genre-stukken 
schilderde.

Met zijn gekleurde, geladen afbeeldingen van vrouwen 
(tragische vrouwen, krachtige vrouwen, femmes 
fatales), kreeg Waterhouse veel waardering in het 
Britse Rijk en op de Wereldtentoonstellingen in de 19e 
eeuw. Inspiratie ontleende Waterhouse aan schrijvers 
zoals Ovidius, Keats, Boccaccio, Shakespeare, 
Tennyson en Dante. Vaak waren dat loftuitingen vanuit 
zijn hartstocht voor vrouwen, water, natuur, liefde en 
dood, vaak met duistere ondertonen.

Waterhouse bleef schilderen tot aan zijn dood. Eén van 
zijn laatste schilderijen was ‘The Enchanted Garden’, 
dat onafgemaakt op het schildersezel stond toen hij 
stierf.

Over zijn privé-leven is weinig bekend. Hij trouwde 
in 1883 met Esther Kenworthy. Het echtpaar bleef 
kinderloos. Esther overleefde haar echtgenoot met 
27 jaar. Zij stierf in 1944 in een verpleegtehuis. Het 
echtpaar ligt begraven in Londen (Kensal Green 
Cemetery).

Door zijn werk “A Mermaid” ontving Waterhouse 
zijn diploma van de Royal Academy uit handen van 
koningin Victoria. Hij werd daarmee volledig staflid en 
mocht de titel “RA” dragen. Met zo’n titel behoorde hij 
tot de elite van de Britse kunstwereld.

Waterhouse werd vooral beroemd met zijn schilderijen 
van mythische en sprookjesachtige vrouwen, ook wel 
“Waterhouse-meisjes” genoemd. Sommige werken 
groeiden uit tot ware iconen, zoals “The Lady of 
Shalott”, dat al meer dan honderd jaar een ereplaats 
inneemt in de Londense Tate Gallery.

 John William Waterhouse 
 

 Rome, 6 april 1849
 Londen, 10 februari 1917

(Photo: Rob Cartwright)

Dit bestand bevat afbeeldingen 
van schilderijen en schetsen, 
gemaakt door J.W. Waterhouse.  

De inhoud behoort tot het  Public 
Domain en is niet bedoeld voor 
handelsdoeleinden. Het mag 
zonder toe te rekenen kosten 
verspreid worden.
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CTRL L = volledig scherm
 
CTRL SHIFT H = autoscroll

CTRL 
mousewheel up/down  = zoom 

Aan sommige afbeeldingen zijn 
‘sticky notes’ toegevoegd, met 
daarin achtergrondinformatie over 
het schilderij.

Samenstelling: Willem Snel, met 
gebruikmaking van Excel, Word, 
Photoshop, Indesign en Acrobat 
Professional.
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Sticky Note
Dit is een 'sticky note'
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J.W. Waterhouse

1872

The Slave

Private Collection



J.W. Waterhouse

1872

Undine

Location Unknown

Info
Sticky Note
Undines (of: Ondines)  waren waternimfen in de Germaanse mythologie. Ze waren erg mooi en zoals alle nimfen onsterfelijk. Ondines worden aangetroffen in bospoelen en watervallen. Ze hebben een prachtige stem of lokroep, die soms gehoord wordt boven het geluid van het water uit.Wanneer een Undine verliefd werd en zwanger raakte van een mens, zou ze haar onsterfelijkheid verliezen.Het motief van de sterfelijkheid wanneer Ondines een kind baren, is een motief dat vele romantici en tragedies in de kunst, muziek en literatuur inspireerde.De sage zegt dat een Ondine verliefd werd op een beeldschone prins of ridder, Sir Lawrence. Ze trouwden en een jaar later baarde Undine een kind. Vanaf dat moment verdween haar fysieke attractiviteit steeds meer, waardoor Lawrence alle interesse in haar verloor.Op een middag wandelde Ondine bij de stallen en hoorde haar man snurken.Hij lag in de armen van een andere vrouw, waarop Ondine hem met een vloek bezwoer:"Je zwoer trouw aan me met elke ademteug die je doet, en ik accepteerde je eed. Zolang je wakker bent zul je ademen, maar mocht je ooit weer in slaap vallen dan zal het je laatste adem zijn en sterf je!"



J.W. Waterhouse

1873

Gone, But Not Forgotten

Location Unknown



J.W. Waterhouse

1873

The Unwelcome Companion (Street Scene in CaIro)

Towneley Hall Art Gallery and Museums



J.W. Waterhouse

1874

In the Peristyle

Rochdale Art Gallery



J.W. Waterhouse

1874

La Fileuse

Collection Claudio Bruni Skraischik

Info
Sticky Note
Een fileuse is een spinster.



J.W. Waterhouse

1874

Sleep and His Half-Brother Death

Sotheby’s Collection

Info
Sticky Note
Hypnos (Grieks) of Somnus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de personificatie van de slaap. Zoon van Nyx (de Nacht).Hij was tweelingbroer van Thanatos (de Dood). Hij en zijn broer leefden in de Onderwereld.In de beeldende kunst wordt Hypnos vaak afgebeeld als een naakte jongeman, wiens vleugels aan zijn slaap (aan het hoofd) zijn vastgehecht, of als een bebaarde man met vleugels aan zijn schouders.Zijn attributen zijn een papaver die hij in zijn haar draagt en een kleine drinkhoorn in zijn hand. Samen met zijn tweelingbroer Thanatos, kwam hij vaak voor op Attische vazen.



J.W. Waterhouse

1875

Miranda

from: Wikipedia

Info
Sticky Note
Miranda is een personage uit The Tempest, een toneelstuk van William Shakespeare. Zij is de mooie dochter van Prospero. Op drift met haar vader sinds ze nog een baby was, heeft ze een extreem beschermd leven geleid.Hoewel ze van haar vader een goede opvoeding heeft gekregen, is ze wereldvreemd.Miranda voelde zich emotioneel verbonden met het lot van de schipbreukelingen.Ze is hier te zien bij een nog kalme zee, met een schip in de verte.Bekender is de Miranda uit het latere werk van Waterhouse, waar ze staat bij een woeste zee, met in de verte een schip dat dreigt te vergaan.



J.W. Waterhouse

1875

Two Little Italian Girls by a Village

Private Collection



J.W. Waterhouse

1876

After the Dance

Private Collection



J.W. Waterhouse

1877

A Sick Child brought into the Temple of Aesculapius

The Fine Art Society

Info
Sticky Note
Asclepius (Grieks), Aesculapius (Latijn)  is in de Griekse mythologie de halfgod of heros van geneeskunde en genezing.Hij was de zoon van Apollon en Coronis (Bij Homerus is hij echter nog geen god, maar een kundig arts; pas vanaf de 5e eeuw v.Chr. wordt hij vereerd als de god van de geneeskunst). 



J.W. Waterhouse

1878

The Remorse of Emperor Nero after the Murder of His Mother

Sotheby’s Collection

Info
Sticky Note
Nero was een (wrede) Romeins keizer. Hij beriep zich erop een bet-achterkleinzoon van keizer Augustus te zijn.Eigenlijk wilde Nero helemaal geen keizer worden; hij was meer geïnteresseerd in kunst. Zijn moeder, Agrippina, was erg eerzuchtig en liet zelfs mensen uit de weg ruimen om de troon voor Nero vrij te maken.Op zijn 18e had Nero de volledige macht over het Romeinse Rijk in handen, maar de invloed van zijn moeder was zeer groot.Nero ergerde zich eraan dat zijn moeder hem vaak publiekelijk terecht wees. Volgens de legende was voor Nero de maat vol toen zijn moeder muntstukken liet maken, waarop zij samen met Nero stond afgebeeld, alsof ze gelijken waren. Hierdoor zou Nero zo buiten zinnen geraakt zijn dat hij opdracht gaf om haar te laten vermoorden.Nero ligt hier in een nadenkende houding. Zijn gezicht toont sporen van wroeging en het ziet eruit alsof hij denkt: "Wat heb ik gedaan!"



J.W. Waterhouse

1879

It’s Sweet Doing Nothing

Private Collection



J.W. Waterhouse

1880

Dolce far Niente

Kirkcaldy Museum and Art Gallery

Info
Sticky Note
"Dolce far Niente", ofwel "Het Zoete/Zalige Nietsdoen" is een oude Italiaanse uitdrukking.



J.W. Waterhouse

1880

Grecian Flower Market (A Flower Stall)

Laing Art Gallery



J.W. Waterhouse

1880

The Household Gods

Private Collection

Info
Sticky Note
De Penates of Penaten waren goden, die bij de Romeinse huiselijke haard werden vereerd, en wier naam aanduidt, dat zij zorgden voor de dagelijkse levensbehoeften, voor het dagelijks brood.Het waren de goden van de huiselijke voorraad. Penaten hadden géén menselijke gestalten, het waren van oorsprong goddelijke machten (numina).Hun dienst was zeer nauw verbonden met die van Vesta, die ook een godin was van de huiselijke haard.De Penates kregen hun deel aan de verschillende maaltijden, die door de huisgenoten gemeenschappelijk werden gehouden. Zij werden daardoor als het ware een personificatie van het gezellig huiselijk leven.



J.W. Waterhouse

1882

Consulting the Oracle

The Tate Gallery



J.W. Waterhouse

1882

Diogenes

Art Gallery of New South Wales

Info
Sticky Note
Volgens een populaire legende sliep Diogenes buiten in een regenton, maar tonnen zouden pas later uitgevonden worden. Het zou echter wel een grote kruik, een Griekse amfora, geweest kunnen zijn. Aangezien hij leefde als een hond, kreeg hij uiteindelijk ook de bijnaam 'hond'. Zijn enige bezittingen waren een mantel, een kom om uit te eten en een nap om uit te drinken.Op klaarlichte dag zou hij op een marktplein met een lantaarn naar een "mens" gezocht hebben (waarmee hij een waarachtig oprecht persoon bedoelde).Nadat hij iemand een stuk brood zag gebruiken als bord en zijn handen als nap, ontdeed hij zich ook van zijn kom en zijn nap.Volgens een door Plutarchus opgetekend verhaal was Alexander de Grote zeer geïnteresseerd in Diogenes. Hij maakte volgens dat verhaal een lange reis om hem te ontmoeten.Toen Alexander hem op een zonnige dag aantrof, vroeg hij aan hem wat hij wilde hebben. Hij kon alles krijgen. Diogenes zei toen half ontwijkend, waarschijnlijk beducht voor een twistgesprek met de licht ontvlambare veroveraar: "Als ik alles kan krijgen, wil je dan een stap opzij doen, want je staat voor de zon". Hierop zei Alexander: "Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn". Diogenes zei daarop: "Als ik Diogenes niet was, zou ik ook Diogenes willen zijn".



J.W. Waterhouse

1883

The Favorites of the Emperor Honorius

Art Gallery of South Australia

Info
Sticky Note
Flavius Honorius (384 - 423) was heerser in het westen van het Romeinse Rijk. Hij werd algemeen beschouwd als een van de minst capabele keizers die het Romeinse Rijk in zijn geschiedenis heeft gekend.Volgens de verhalen had hij meer interesse voor zijn verzameling dieren, waaronder zijn favoriete haan "Roma", dan voor politieke en staatkundige zaken.Waterhouse toont hier duidelijk Honorius' voorkeur: eerst de dieren. Politici, geleerden en anderen moeten maar even rustig op hun beurt wachten, tot de keizer klaar is met spelen.



J.W. Waterhouse

1885

Esther Kenworthy

Private Collection

Info
Sticky Note
Esther Kenworthy(1857-1944)Waterhouse huwde Esther Kenworthy in 1883. Het echtpaar bleef kinderloos. (Er werden wel twee kinderen geboren, maar die stierven zeer jong).Esther was eveneens kunstschilder. Zij schilderde vooral bloemenarrangementen.



J.W. Waterhouse

1885

Good Neighbours

Unknown Location



J.W. Waterhouse

1885

Saint Eulalia

The Tate Gallery

Info
Sticky Note
Het meisje Eulalia werd geboren in Spanje, dat toen nog bij het Romeinse Rijk hoorde.Toen zij twaalf jaar oud was, zou ze naar het gerechtshof gegaan zijn, waar juist op dat moment een proces gaande was tegen enkele christenen.Bij het gerechtsgebouw aangekomen zou ze een beeld van een van de Romeinse goden van zijn sokkel getrokken en op de grond gesmeten hebben.Daarop werd zij gearresteerd en gemarteld. Met haar dood werd zij de jongste van alle martelaren. De kathedraal van Barcelona, de stad waarvan zij beschermvrouwe is, werd aan haar gewijd: de Catedral de Santa Eulàlia. Eulalia is de beschermheilige van kraamvrouwen en reizigers.Waterhouse schildert Eulalia op het moment dat zij na haar marteling, dood op een pleintje werd gegooid.Het is waarschijnlijk Eulalia's familie die de toegang tot het pleintje wordt ontzegd door de Romeinse soldaten. Uiteindelijk werd Eulalia in opdracht van stadhouder Dacius verbrand.



J.W. Waterhouse

1886

The Magic Circle

The Tate Gallery

Info
Sticky Note
De magische cirkel wordt gebruikt als beschermend ritueel bij het aanroepen van entiteiten en andere magische handelingen.Magische rituelen worden uitgevoerd binnen een 'magische cirkel'. Voor aanroepingen en gebeden wordt een cirkel getrokken die de magiër of heks moet beschermen. De cirkel wordt gemarkeerd met een gewijde, naar de aarde gerichte athame (ceremonieel mes), staf of zwaard. Degene die de cirkel trekt begint daarbij in het noorden en loopt dan naar Oost, Zuid, West en terug naar Noord.Na de handelingen moet de cirkel weer ontbonden of 'geopend' worden, door middel van een gelijkaardig ritueel met de vier windrichtingen.



J.W. Waterhouse

1887

Mariamne Leaving The Judgement Seat of Herod

Forbes Magazine Collection

Info
Sticky Note
Mariamne (Miriam) was een Joodse prinses, beroemd vanwege haar schoonheid. Koning Herodes nam haar tot vrouw en hield van haar. Zij hield niet van hem, omdat hij haar vader en broer vermoord had uit angst voor een staatsgreep.Toen Mariamne op zekere dag weigerde het bed met de koning te delen, voelde deze zich zeer beledigd.Het zusje van de koning, Salomé, speelde handig in op Herodes' angst voor een staatsgreep en beschuldigde Mariamne ervan een complot tegen de koning te beramen.In een schijnproces, waarin geen bewijzen naar voren gebracht konden worden, werd Mariamne op last van Herodes ter dood gebracht (29 v. Chr.) Zij was toen vermoedelijk 25 jaar oud.Volgens de geschiedschrijver Josephus zou Herodes de rest van zijn leven om Mariamne gerouwd hebben. Hij was erachter gekomen dat hij overhaast te werk was gegaan.Enkele jaren na haar dood bouwde Herodes in Jeruzalem een toren die hij haar naam gaf.Mariamne schenkt de koning hier een laatste geringschattende, verwijtende blik, terwijl Salomé naast de koning staat, haar hand op de zijne drukt, alsof ze daarmee zeggen wil: "Blijf bij je besluit."



J.W. Waterhouse

1888

Cleopatra

Private Collection

Info
Sticky Note
Cleopatra VII Philopator (69 v.Chr. – 30 v.Chr.) was koningin van het oude Egypte, het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie en de laatste Hellenistische heerseres van Egypte. De naam Cleopatra betekent: "Vaders Glorie." Haar volle naam, "Cleopatra Thea Philopator" betekent: "De Godin Cleopatra, Vaderminnend."Ze is de bekendste van de vele gelijknamige Egyptische vorstinnen en wordt gewoonlijk kortweg als Cleopatra aangeduid. Haar familie was oorspronkelijk van Grieks-Macedonische afkomst.Zij ging een verhouding aan met Julius Caesar die haar greep op de troon verstevigde. Na de moord op Caesar in 44 v.Chr. verbond ze zich aan Marcus Antonius, bij wie zij een tweeling kreeg. Later trouwde zij met Marcus Antonius en baarde nog een zoon. Nadat Antonius' rivaal en Caesars wettelijke opvolger, Octavianus, de volle macht van Rome tegen Egypte keerde en een relatie met Cleopatra afwees, benam Cleopatra zich van het leven.Haar nalatenschap overleeft in de vorm van talloze dramatiseringen van haar levensverhaal, bijvoorbeeld William Shakespeares Antony and Cleopatra.



J.W. Waterhouse

1888

The Lady of Shalott

The Tate Gallery

Info
Sticky Note
"The Lady of Shalott" is een gedicht van Alfred Tennyson. Net als "Sir Lancelot en Queen Guinevere" en "Galahad" is ook dit gedicht losjes op de Arthurlegende gebaseerd. Shalott is de verengelste naam van het Italiaanse '"Donna di Scalotta", uit een middeleeuws gedicht.Een betoverde naamloze edelvrouw zit met haar rug naar het raam in een door water omringde toren aan haar weefgetouw. Zij weet dat zij de werkelijkheid, waaronder het nabijgelegen kasteel Camelot, alleen in de spiegel mag aanschouwen.Als zij uit het raam zou kijken, zou de betovering worden verbroken en haar noodlot, in het gedicht onbenoemd, maar het betreft een vroege dood, vervuld worden.Wanneer zij in de spiegel de onweerstaanbaar knappe Lancelot voorbij ziet rijden, kan zij zich niet langer beheersen. De spiegel breekt op het ogenblik dat zij naar buiten kijkt:The mirror crack'd from side to side;"The curse is come upon me," criedThe Lady of Shalott."De dame laat zich in het gedicht van Tennyson op een boot naar Camelot, drijven, op weg naar Sir Lancelot. Onderweg sterft zij.



J.W. Waterhouse

1890

A Roman Offering

Private Collection



J.W. Waterhouse

1890

At Capri

Unknown Location



J.W. Waterhouse

1890

Flora (picking Flowers)

Private Collection

Info
Sticky Note
Flora (Chloris) was de Romeinse godin van de lente en de bloemen.  Haar tempel stond op de Aventijnse heuvel. Een andere tempel stond op de Quirinaal.In Rome werden de uitbundige Floralia jaarlijks van 28 april tot 3 mei ter ere van Flora gehouden. Naar haar werd later het plantkundige begrip flora genoemd.



J.W. Waterhouse

1890

Flora (White Dress)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1890

Portrait of A Young Girl

Private Collection



J.W. Waterhouse

1890

The Orange Gatherers

Private Collection



J.W. Waterhouse

1891

Circe Offering the Cup to Odysseus

Andrew Lloyd Webber Collection

Info
Sticky Note
Circe of Kirke, dochter van de zon, is in de Griekse mythologie een tovenares die leefde op een eiland, dat volgens de Grieks-Romeinse traditie gelegen was in de buurt van Italië.Het verhaal van Circe wordt verteld in Homerus' Odyssee.Circes vader was Helios, de zonnegod, en haar moeder was Perseis, één van de Oceaniden. Ze was een getalenteerd tovenares (soms nimf of heks genoemd) en veranderde haar vijanden in beesten door middel van toverdranken.Odysseus kwam tijdens zijn vele omzwervingen terecht op haar eiland. Hij stuurde een verkenningstroep vooruit. Circe nodigde de mannen uit in haar woning en betoverde ze in varkens die echter hun mensenverstand behielden. Eén verkenner die het niet vertrouwde en niet op de uitnodiging was ingegaan,  keerde terug naar Odysseus en vertede wat er gebeurd was.Odysseus ging in zijn eentje naar Circe. Onderweg ontmoette hij de god Hermes, die hem een toverkruid gaf, dat beschermde tegen Circes magie.Toen het Circe niet lukte om ook Odysseus te betoveren, dwong hij haar om de mannen weer te veranderen in mensen.Circe wordt later verliefd op Odysseus. Volgens Hesiodus baarde ze hem drie zonen: Agrius, Latinus en Telegonus. Telegonus zou later de koning van de Etrusken worden. Latere schrijvers noemen alleen Telegonus als zoon van Odysseus en Circe.



J.W. Waterhouse

1891

Ulysses and the Sirens

National Gallery of Victoria

Info
Sticky Note
Sirenen zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie, met het lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw.Sirenen waren erg knap en zongen zulke mooie liederen, dat zeelieden die hun eiland passeerden de verlokking niet konden weerstaan, niet opletten en met hun schip te pletter sloegen tegen de rotsen. Ze werden gedood doordat de Sirenen alle levenskracht uit hen wegzogen.Odysseus ontsnapte, volgens het verhaal van Homerus, aan hun gezang door de oren van zijn bemanning te vullen met was en zichzelf vast te laten binden aan de mast van het schip.Hij kon op deze wijze de liederen van de nimfen horen, terwijl zijn bemanning door de was in hun oren zich niet liet verleiden te dicht in de buurt van de rotsen te varen.Odysseus' doortocht benam de sirenen hun magische krachten voorgoed en de vrouwen veranderden in rotsblokken.Alleen Parthenope stortte zich in zee en verdronk. Haar lichaam spoelde aan en werd begraven op de plaats waar later de stad Napels zou ontstaan.



J.W. Waterhouse

1892

Circe Invidiosa

Art Gallery of South Australia

Info
Sticky Note
Circe of Kirke, dochter van de zon, is in de Griekse mythologie een tovenares die leefde op het eiland Aeaea, dat volgens de Grieks-Romeinse traditie gelegen was in de buurt van Italië.Haar verblijfplaats zou de berg Circeo zijn. Het verhaal van Circe wordt verteld Homerus' Odyssee.Circes vader was Helios, de zonnegod, en haar moeder was Perseis, één van de Oceaniden.Circe was een getalenteerd tovenares (soms nimf of heks genoemd) en veranderde haar vijanden in beesten door middel van toverdranken.Dit schilderij toont geen episode uit de Odyssee, maar stamt uit Metamorphoses van Ovidius.Een jaloerse Circe giet een toverdrank in een bron, waarin haar rivale in liefde, Scylla, van plan is te gaan baden,'Invidia' is Latijn voor 'jaloezie'; ook wel geassocieerd met 'het boze oog' of 'the evil eye'. 



J.W. Waterhouse

1892

Circe Invidiosa (detail)

Art Gallery of South Australia



J.W. Waterhouse

1892

Danaë

Unknown Location

Info
Sticky Note
Danaë is een figuur uit de Griekse mythologie. Ze is de dochter van Eurydike en Akrisios, koningin van Argos. Ze is de moeder van de held Perseus.Wanneer een orakel Akrisios voorspelt dat hij eens door een kleinzoon zal worden vermoord, sluit hij zijn enige dochter Danaë op in een bronzen toren totdat ze te oud is geworden om nog kinderen te krijgen. Gedurende haar gevangenschap echter wordt Danaë bevrucht door de oppergod Zeus, die in de gedaante van een gouden regen door het tralievenster de toren binnendringt.Er wordt een jongen geboren: Perseus. Zodra de oude koning van het bestaan van een kleinzoon afweet, laat hij Perseus en zijn moeder in een houten kist opsluiten, die vervolgens in zee geworpen wordt.De houten kist zinkt echter niet en drijft naar het eiland Seriphos, waar de twee worden bevrijd door de vriendelijke visser Diktys.Polydektes, de broer van Diktys en koning van het eiland, eist Danaë op en wil haar als zijn vrouw. Danaë is echter niet van hem gecharmeerd. Polydektes neemt genoegen met haar afwijzing, als Perseus (inmiddels groot geworden) hem het hoofd van de monsterlijke Medusa zal brengen.Perseus zweert Medusa te vinden en haar hoofd mee te brengen. Met de hulp van de godin Athena, lukt het hem om de opdracht uit te voeren.Het orakel kwam overigens uit: teruggekomen in zijn vaderland vermoordde Perseus onopzettelijk zijn grootvader tijdens een wedstrijd discuswerpen.



J.W. Waterhouse

1892

Sketch for a Mermaid

Private Collection

Info
Sticky Note
Schets voor de beroemde 'Zeemeermin', uit 1901, waarmee Waterhouse zijn diploma van de Royal Academy behaalde. 



J.W. Waterhouse

1893

A Naiad (study)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1893

Gathering Summer Flowers in a Devonshire Garden

Private Collection



J.W. Waterhouse

1893

La Belle Dame Sans Merci

Hessisches Landesmuseum

Info
Sticky Note
De Engelse dichter John Keats schreef hierover een gedicht, gebaseerd op het 15e eeuws gedicht 'La Belle Dame Sans Merci', van Alain Chartier.Een ridder is in de ban geraakt van een sprookjesachtige mooie vrouw. De ridder denkt dat de mooie vrouw van hem houdt.In haar elfengrot valt hij in slaap en in zijn droom wordt hij gewaarschuwd voor La belle dame sans merci (de mooie vrouw zonder genade).Als de ridder ontwaakt, bevindt hij zich op een kille heuvel, van de mooie betoverende vrouw geen spoor te bekennen.De ridder beseft dat de werkelijkheid en de droom niet te verenigen zijn en dat stemt hem zeer ongelukkig. Het ongelukkige gevoel als gevolg van het besef dat  de kloof tussen ideaal/verlangen en werkelijkheid niet te overbruggen is, is typerend voor de Romantische periode.



J.W. Waterhouse

1894

A Female Study

Unknown Location



J.W. Waterhouse

1894

Ophelia by the Pond

Private Collection

Info
Sticky Note
Ophelia is een personage uit het toneelstuk The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark van Shakespeare. (1601)Het verhaal speelt zich af in Denemarken. Hamlets vader (Hamlet de Oude) is koning, maar wordt vermoord door zijn broer Claudius die vervolgens met de koningin, Hamlets moeder Gertrude, trouwt. Hamlet wil Claudius vermoorden maar vermoordt per abuis Polonius: hij is de adviseur van Claudius en vader van zijn geliefde Ophelia. Hamlet vertrekt naar Engeland. Ophelia wordt krankzinnig door het verlies van haar vader en het vertrek van Hamlet.Ze zingt flarden van liedjes en plukt bloemen langs de oever van een rivier, maar valt en verdrinkt..



J.W. Waterhouse

1894

The Lady of Shalott Looking at Lancelot

Falmouth Art Gallery

Info
Sticky Note
Zie pagina 29 voor meer info over 'The Lady of Shalott". Waterhouse beeldt haar in dit schilderij af op het moment dat zij Lancelot voor het eerst in  haar spiegel gezien heeft. De spiegel achter haar begint al te scheuren en haar lot is daarmee bezegeld.Ze heeft zich zo snel naar het raam gekeerd, dat de draad waarmee ze aan het weven was, om haar jurk gewikkeld zit en de bolletjes zijde op de grond gevallen zijn.



J.W. Waterhouse

1895

A Hamadryad

Plymouth City Museum and Art Gallery

Info
Sticky Note
Hamadryaden zijn nimfen uit de Griekse mythologie. Ze behoren tot de dryaden, en zijn specifiek de beschermsters van de eikenbomen.Soms wordt de benaming "Hamadryade" gebruikt om een nimf aan te geven die als het ware zó vervlochten is met haar boom, dat ze sterft als de boom doodgaat. Stervelingen die een boom beschadigen worden gestraft door deze nimfen.



J.W. Waterhouse

1895

Portrait of Phyllis Waterlow

Collection of Fred and Sherry Ross



J.W. Waterhouse

1895

Saint Cecilia

Sotheby’s Collection

Info
Sticky Note
Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk.Volgens de legende kwam ze uit een voorname Romeinse familie, gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie.Haar ouders wisten niet dat Cecilia al op heel jonge leeftijd haar maagdelijkheid had toegewijd aan Christus.Terwijl de feestmuziek tijdens de bruiloft klonk vertelde ze haar man Valerianus over haar gelofte. Valerianus bekeerde tot het christendom en hij liet haar maagdelijkheid intact. Allebei wijdden zij de rest van hun leven aan God.Cecilia werd patrones van muziek, zangers en instrumentenmakers. Haar feestdag valt op 22 november.Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd.In de Nederlanden wordt ze ook vaak met een valk afgebeeld, typisch attribuut om op haar adellijke afkomst te wijzen.Zij stierf tijdens een periode van christenvervolging door de Romeinen. Terwijl ze de marteldood stierf, zong ze tot God.



J.W. Waterhouse

1895

Saint Cecilia (detail)

Sotheby’s Collection



J.W. Waterhouse

1895

The Shrine

Christopher Wood Gallery



J.W. Waterhouse

1896

Hylas and the Nymphs

Manchester Art Gallery

Info
Sticky Note
Een verhaal uit de Griekse mythologie, gebaseerd op de Idyllen van Theocritus.Jason en de Argonauten zijn met hun schip de Argo op zoek naar het Gulden Vlies. Als het schip landt bij een eiland, stuurt Herakles zijn jonge, knappe vriend en knecht er op uit om vers drinkwater te gaan zoeken.Hylas vindt een vijver met schoon drinkwater. Hij reikt met zijn kruik naar het water en plotseling ziet hij zeven beeldschone waternimfen om zich heen, opgerezen vanuit de diepte.De nimfen zijn op slag verliefd op de knappe jongeling en fluisteren hem zoete woordjes toe. Ze lokken ze hem naar hun wereld onder water om daar voor eeuwig door hen bemind te worden. Van Hylas werd nooit meer iets vernomen.Herakles zocht nog lang op het eiland naar zijn vriend, zo lang dat de Argonauten besloten hun reis voort te zetten zonder hem.Ongetwijfeld één van de beste schilderijen van Waterhouse.



J.W. Waterhouse

1896

Hylas and the Nymphs (detail)

Manchester Art Gallery



J.W. Waterhouse

1896

Pandora

Private Collection

Info
Sticky Note
Pandora  is in de Griekse mythologie de naam van de eerste vrouw, die door Hephaistos werd gevormd uit water en aarde.Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zij maakten dan ook de man, maar omdat die man zo ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts van de Olympos en schonk de mensheid het vuur.Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Om Prometheus en Epimetheus niet te beledigen, deed hij dit niet rechtstreeks. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen. Daarna schonken alle goden haar goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleurrijke kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen. Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had: nieuwsgierigheid. Ze kreeg de naam Pandora.Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen. Zeus liet haar daarop door Hermes bij Epimetheus, de domme broer van Prometheus brengen. Niettegenstaande de waarschuwingen van Prometheus nam hij haar tot vrouw.Zeus schonk het paar ook een pithos (vat), waarin alle ongelukken zaten opgesloten. Als het vat gesloten bleef, konden die niemand treffen. (In latere overleveringen werd dit een doos of kist).Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende het vat. Toen kwamen daar alle rampen, ziekten en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde: aan het kommerloze bestaan van de mensen was een einde gekomen.Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in het vat toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren de hoop hun nog altijd bij blijft.In het vroege christendom zagen de kerkvaders in het verhaal van Pandora's doos al heel gauw een pre-christelijke voorafbeelding van de Bijbelse zondeval: Pandora en Eva hadden allebei een zondige en ziekelijke nieuwsgierigheid gemeen, die de man, waarmee de gehele mensheid bedoeld wordt, noodlottig werd.



J.W. Waterhouse

1897

Mariana in the South

Private Collection

Info
Sticky Note
Mariana is een personage uit "Measure for Measure" van William Shakespeare. De mooie Mariana leeft in stille afzondering. Het was de bedoeling dat zij zou trouwen, maar zij werd door haar minnaar afgewezen toen bleek dat haar bruidsschat verloren was gegaan tijdens een schipbreukTennyson gebruikte Shakespeare's Mariana in twee gedichten. Beide gedichten beschrijven een vrouw die voortdurend haar isolement, het gemis aan contact met de maatschappij betreurt. Haar isolement bepaalt haar bestaan en haar ondraaglijke angst voor eenzaamheid leidt tot melancholie en de wens maar liever dood te zijn als het isolement niet opgeheven wordt.      She wept, 'I am aweary, aweary,      O God, that I were dead!'      (uit: 'Mariana', door Tennyson, 1830)



J.W. Waterhouse

1898

Ariadne

Private Collection

Info
Sticky Note
Ariadne is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Zij was de dochter van Koning Minos op Kreta. Koning Minos van Kreta had de Atheense koning Aigeus gedreigd met oorlog. Een oorlog kon alleen voorkomen worden zolang Aigeus instemde met de volgende voorwaarde:Om de 7 jaar moesten 7 Atheense jongens en 7 meisjes naar Kreta gevaren worden om als voedsel te dienen voor de Minotaurus (half mens, half stier), die in het labyrint woonde. Aigeus ging akkoord.Op een dag was Theseus, zoon van koning Aigeus, één van de 14 die de reis maakten. Hij was vast van plan om de Minotaurus te doden en de levens van de andere Atheense jongeren te redden. Toen Ariadne Theseus zag, werd zij meteen verliefd op hem.Ariadne, beheerster van het labyrint, wilde hem helpen en gaf hem de 'draad van Ariadne' en een zwaard. Haar voorwaarde was, dat Theseus haar tot vrouw zou nemen en haar zou meenemen naar Athene. Theseus doodde de Minotaurus en kon met behulp van de draad ontsnappen uit het labyrint.Theseus nam Ariadne mee op zijn schip en samen met de andere Atheense jongens en meisjes voeren ze richting Athene. Ze stopten op het eiland Naxos en dansten en feestten. Op de zevende dag beloofde Theseus alles aan Ariadne wat een getrouwde man en vrouw aan elkaar beloven. Maar de volgende dag vertrok hij in alle vroegte naar Athene en liet Ariadne achter. Theseus hoorde nog wel het roepen van Dionysos (Latijn - Bachus, god van wijn en feest) die hem vervloekte wegens het verbreken van zijn huwelijksbelofte aan Ariadne.Hierdoor vergat Theseus het witte zeil te hijsen. Theseus had namelijk vóór zijn reis met zijn vader afgesproken dat hij - als hij het had overleefd - met een wit zeil terug zou komen. Nu voer hij met een zwart zeil. Toen Aigeus het schip met het zwarte zeil zag, dacht hij dat zijn zoon  gestorven was. Hij liet zich in de zee vallen waarna hij overleed. Theseus werd daardoor koning van Athene. De zee waarin Aigeus viel heette sindsdien de Egeïsche Zee.Dionysus hield Ariadne op het eiland Naxos en maakte haar tot zijn vrouw.Waterhouse beeldt Ariadne hier af, mogelijk net op het moment dat Theseus met zijn schip de haven van Naxos verlaat. (Zie de wind in de zeilen). Ze ligt achterover dromend in een zalige verliefdheid, nog onbewust van het feit dat haar geliefde haar heeft achtergelaten.



J.W. Waterhouse

1898

Flora and the Zephyrs

Collection of John and Julie Schaeffer

Info
Sticky Note
De Anemoi (windgoden) hadden in de Griekse mythologie elke een windrichting 'in beheer'.De vier belangrijkste waren:* Boreas (de noordenwind),* Notos ( de zuidenwind),* Euros (de oostenwind) en * Zephyros (de westenwind).Daarnaast waren er nog vier minder belangrijke anemoi. Zij werden aan de tussenwindrichtingen toegeschreven.Zephyros, personificatie van de gunstige, zoete westenwind, brenger van de lente tooit hier Flora (bij de Romeinen: Chloris) in haar lentekleed.Flora was in de Griekse mythologie de godin van de bloemenwereld, de lente en de natuur. Ze was getrouwd met Zephyros, de westenwind, en volgens sommige mythen kreeg zij van hem haar macht over de bloemenwereld toegewezen.



J.W. Waterhouse

1898

Juliet

Private Collection

Info
Sticky Note
Juliet is de vrouwelijke hoofdpersoon uit de tragedie 'Romeo and Juliet' van William Shakespeare.Het gaat over de onmogelijke liefde van Juliet Capulet en Romeo Montague, twee jongelingen uit elkaar vijandig gezinde adelijke families in Verona, Italië.



J.W. Waterhouse

1900

Destiny

The Towneley Hall Art Gallery and Museums

Info
Sticky Note
Moira is het van oorsprong Griekse begrip voor lotsbestemming. Het is oorspronkelijk de schikgodin die in drie deelvormen voorkomt.De Griekse auteur Homerus refereert in zijn werken aan de lotsgodin Moira wanneer hij schrijft dat wat zij vastlegde onherroepelijk was en dat zowel stervelingen als goden er aan gebonden waren.De namen van de afzonderlijke drie vormen van Moira zijn Klotho, Lachesis en Atropos.Klotho is de spinster. Zij spint de levensdraad met haar spinnewiel.Lachesis is de godin die het lot  toedeelt. Ze rolt de gesponnen draad op of houdt hem vast. Dit symboliseert de ontwikkeling en richting van het lot. Om te bepalen wat er met de draad moet gebeuren trekt ze lootjes uit een urn. Haar attributen zijn een lotsstaafje en ook wordt ze wel afgebeeld met een globe en een griffel.Atropos is de godin die de levensdraad doorsnijdt. Haar attributen zijn een schriftrol of wastafeltje met graveerstift en een zonnewijzer. Atropos kan voor een individu het wiel stilzetten. Zij schrijft ook het voorbeschikte lot op.Moira en haar drie verschijningen geven vorm aan de idee van de godin als schepper, handhaver en vernietiger. De draad is daarbij het symbool voor het leven.



J.W. Waterhouse

1900

Study for the Lady Clare

Private Collection

Info
Sticky Note
Het gedicht "Lady Clare" (1900) van Tennyson, inspireerde Waterhouse tot het schilderij "The Lady Clare", waarvan hier een schets te zien is. Tennyson was in de Victoriaanse tijd de beroemdste en meest geliefde dichter.(Voor het uitgewerkte schilderij: zie 3 pagina's verder.)Lady Clare, erfgename van een groot landgoed, en haar neef Sir Ronald houden van elkaar en zullen de volgende dag gaan trouwen.Als Lady Clare dit goede nieuws aan haar verzorgster Alice vertelt, krijgt zij te horen dat Alice in werkelijkheid haar moeder is. Clare blijkt  van gewone afkomst te zijn.Wat is er gebeurd? Alice zegt:   'The old Earl's daughter died at my breast;   I speak the truth, as I live by bread!   I buried her like my own sweet child,   And put my child in her stead.'Als je dit geheim houdt, is er niets aan de hand en kun je gewoon Lady Clare blijven, zo drukt Alice haar dochter op het hart.Clare, besluit Sir Ronald niet voor te liegen. Zij trekt een eenvoudig jurkje aan, neemt afscheid van haar moeder, verlaat het huis en trekt de wereld in.   She clad herself in a russet gown,   She was no longer Lady Clare:   She went by dale, and she went by down,   With a single rose in her hair. Dan komt ze Sir Ronald tegen. Hij vraagt haar waarom zij gekleed gaat als een gewone dorpsmeid. Heel moedig  vertelt Clare hem over haar ware afkomst.Sir Ronald barst in lachen uit. Als jij niet de erfgename bent, dan ben ik de 'next in blood', ofwel de rechtmatige erfgenaam. Dat Ronald niet van haar hield vanwege haar rijkdom, maar om haarzelf, blijkt uit de laatste strofe van het gedicht.   'If you are not the heiress born,   And I,' said he, 'the lawful heir,   We two will wed to-morrow morn,   And you shall still be Lady Clare.'Een 'happy end" en een verhaal over oprechte liefde. De notie van een zuivere, oprechte vrouw zal Waterhouse ongetwijfeld aangesproken hebben.



J.W. Waterhouse

1900

The Awakening of Adonis

Private Collection

Info
Sticky Note
Adonis is een figuur uit de Griekse mythologie.Adonis beleefde veel plezier aan de jacht, dit tot verdriet van zijn geliefde Aphrodite die dat erg gevaarlijk vond en bang was dat hem iets zou overkomen. Op een dag werd Adonis gedood door een wild zwijn. Onmiddelijk kwam Aphrodite naar de plek des onheils. Ondanks haar hartstochtelijke liefkozingen, reageerde Adonis niet meer. Zij barstte toen in zo'n onstuitbare tranenvloed uit dat de bos- en waternimfen, goden en mensen en zelfs de natuur zich bij haar aansloten en samen met haar om de geliefde jongeman rouwden. Hades verscheen om de ziel van de overledene naar Persephone, de godin van de onderwereld te brengen, waar de ziel voor eeuwig in het gelukzalige Elyseum zou doorbrengen.Aphrodite was nog altijd ontroostbaar en huilde vele, vele tranen. Zodra haar tranen de grond raakten, veranderden ze in anemonen en de bloeddruppels die uit de dij van Adonis waren gevloeid en op de grond waren gevallen, groeiden uit tot prachtige rode rozen.Aphrodite bleef zo intens verdrietig, dat ze het niet meer kon verdragen. Op de Olympus viel ze aan de voeten van Zeus neer en smeekte hem om Adonis los te laten uit de omhelzing van de dood of haar toe te staan ook naar de onderwereld te gaan. Het was voor Zeus onmogelijk om de godin van liefde en schoonheid toe te staan om de aarde te verlaten, maar hij kon het verdriet van Aphrodite ook niet negeren.Na een langdurige discussie tussen Zeus en Hades werd een regeling getroffen. Adonis mocht de ene helft van het jaar op aarde doorbrengen bij zijn geliefde Aphrodite, en moest voor de andere helft terugkeren naar het Elysium.Aan het begin van de lente verliet Adonis de onderwereld en zo snel hij kon, ging hij naar zijn geliefde Aphrodite. Overal waar hij zijn voetstappen zette, ontloken de bloemen en begonnen de vogels te fluiten om te laten zien hoe blij ze waren met zijn komst. Zo werd Adonis het symbool van de plantengroei, die elke lente uit de bodem omhoog komt en de aarde bedekt met prachtige bladeren en bloemen en die de vogels doet fluiten.In de herfst keerde Adonis met tegenzin terug naar de onderwereld, want dan kwam het wrede wilde zwijn van de winter weer om hem met zijn slagtand te doorboren en de natuur te doen verdorren. En elk jaar in de herfst huilde de natuur om zijn vertrek.



J.W. Waterhouse

1900

The Flower Picker

Private Collection



J.W. Waterhouse

1900

The Lady Clare

Andrew Lloyd Webber Collection

Info
Sticky Note
Het gedicht "Lady Clare" (1900) van Tennyson, inspireerde Waterhouse tot het schilderij "The Lady Clare". Tennyson was in de Victoriaanse tijd de beroemdste en meest geliefde dichter.(Voor een schets, die gebruikt werd voor dit schilderij: zie 3 pagina's terug.)Lady Clare, erfgename van een groot landgoed, en haar neef Sir Ronald houden van elkaar en zullen de volgende dag gaan trouwen.Als Lady Clare dit goede nieuws aan haar verzorgster Alice vertelt, krijgt zij te horen dat Alice in werkelijkheid haar moeder is. Clare blijkt  van gewone afkomst te zijn.Wat is er gebeurd? Alice zegt:   'The old Earl's daughter died at my breast;   I speak the truth, as I live by bread!   I buried her like my own sweet child,   And put my child in her stead.'Als je dit geheim houdt, is er niets aan de hand en kun je gewoon Lady Clare blijven, zo drukt Alice haar dochter op het hart.Clare, besluit Sir Ronald niet voor te liegen. Zij trekt een eenvoudig jurkje aan, neemt afscheid van haar moeder, verlaat het huis en trekt de wereld in.   She clad herself in a russet gown,   She was no longer Lady Clare:   She went by dale, and she went by down,   With a single rose in her hair. Dan komt ze Sir Ronald tegen. Hij vraagt haar waarom zij gekleed gaat als een gewone dorpsmeid. Heel moedig  vertelt Clare hem over haar ware afkomst.Sir Ronald barst in lachen uit. Als jij niet de erfgename bent, dan ben ik de 'next in blood', ofwel de rechtmatige erfgenaam. Dat Ronald niet van haar hield vanwege haar rijkdom, maar om haarzelf, blijkt uit de laatste strofe van het gedicht.   'If you are not the heiress born,   And I,' said he, 'the lawful heir,   We two will wed to-morrow morn,   And you shall still be Lady Clare.'Een 'happy end" en een verhaal over oprechte liefde. De notie van een zuivere, oprechte vrouw zal Waterhouse ongetwijfeld aangesproken hebben.



J.W. Waterhouse

1900

The Siren

Private Collection

Info
Sticky Note
De Lorelei (Loreley) is hoge rots langs de rechteroever van de Rijn, tussen Koblenz en Wiesbaden in Duitsland. In het verleden zijn veel schepen bij de Lorelei vergaan. De Rijn er slingert er met een scherpe bocht om de rots en er staat een gevaarlijke stroming. In de scheepvaart wordt nog altijd voor deze passage gewaarschuwd.Volgens een volksverhaal zou boven op de Duitse rots Lorelei, aan de Rijn een zingende nimf met gouden haren hebben gezeten die met haar gezang de schippers afleidde, waardoor ze tegen deze rots voeren.Hetzelfde thema is ook ook bekend is van de Sirenen uit de Odyssee. Onderaan de Lorelei staat een standbeeld van de nimf.De dichter Heinrich Heine heeft aan de hand van dit verhaal het gedicht die Lorelei geschreven, waarbij ook een melodie werd gemaakt. Dit lied behoort nog steeds tot de populairste van alle Duitse liederen.De eerste twee coupletten luiden:   Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,   Daß ich so traurig bin,   Ein Märchen aus uralten Zeiten,   Das kommt mir nicht aus dem Sinn.   Die Luft ist kühl und es dunkelt,   Und ruhig fließt der Rhein;   Der Gipfel des Berges funkelt,   Im Abendsonnenschein.   Die schönste Jungfrau sitzet   Dort oben wunderbar,   Ihr gold'nes Geschmeide blitzet,   Sie kämmt ihr goldenes Haar,   Sie kämmt es mit goldenem Kamme,   Und singt ein Lied dabei;   Das hat eine wundersame,   Gewalt'ge Melodei.(Heinrich Heine, 1822)



J.W. Waterhouse

1901

A Mermaid

Royal Academy of Arts

Info
Sticky Note
"A Mermaid" was het diplomawerk dat Waterhouse inleverde bij de beoordelingscommissie van de Royal Academy.Hij ontving voor dit schilderij uit handen van Queen Victoria zijn diploma en mocht voortaan de titel RA dragen. Hiermee behoorde hij tot de elite van de Britse kunstwereld.Een zeemeermin of meermin is een mythisch wezen, met het bovenlichaam van een vrouw en in plaats van benen een vissenstaart. Haar mannelijke tegenpool, die veel minder voorkomt, is de zeemeerman.Door hun zachte gezang lokten zij de schippers op de klippen. Verhalen over zeemeerminnen werden in de middeleeuwen door de kerk gebruikt om mensen te waarschuwen voor het kwaad van de verleiding. In die tijd vond je dan ook in veel kerken, kloosters en kathedralen afbeeldingen van zeemeerminnen.Bekend is het sprookje over de kleine zeemeermin (Hans Christian Andersen, 1837):Een kleine zeemeermin redt het leven redt van een prins die schipbreuk heeft geleden. Vervolgens doet ze alles om de prins van haar te laten houden. De prijs die ze daarvoor betaalt is hoog: om een mens te worden, moet ze haar mooie stem en haar zeemeerminnenstaart opgeven en mocht de prins een ander trouwen, dan zou ze schuim op de golven worden en voor altijd verdwijnen.



J.W. Waterhouse

1901

A Naiad or: Hylas and the Nymph

Private Collection

Info
Sticky Note
De Naiaden zijn in de Griekse mythologie waternimfen, en waarschijnlijk dochters van de riviergoden.Ze personifieerden en bewaakten volgens de Grieken alle rivieren, meren, moerassen, fonteinen en bronnen.De Naiaden zijn vooral verwant aan het zoete water, hoewel er overlappingen zijn met de Oceaniden (zout water).



J.W. Waterhouse

1902

Boreas

Private Collection

Info
Sticky Note
Boreas was de Griekse god van de noordenwind, in de Romeinse mythologie Aquilo genoemd. Volgens de verhalen zwierf hij rond in Noord-Griekenland.Hoewel Boreas erg overspelig was, was zijn ware liefde Oreithyia, de dochter van de Atheense koning Erechtheus. Oreithyia mocht van haar vader echter niet met Boreas trouwen. Boreas ontvoerde haar haar en dwong haar zo met hem te trouwen.Toen Oreithyia aan het spelen was met haar vriendinnen, hulde hij haar in een wolk en voerde haar mee naar de grot waar hij woonde. Hij verwekte vijf kinderen bij haar.Boreas zorgde voor koude, duisternis en sneeuw. De Grieken waren dan ook niet altijd even dol op hem, daarom wordt hij voorgesteld als een wrede en ruwe god. Hij wordt afgebeeld met vleugels, verwilderd haar en een baard.



J.W. Waterhouse

1902

Boreas (Study)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1902

The Crystal Ball

Private Collection



J.W. Waterhouse

1902

The Missal

Unknown Location



J.W. Waterhouse

1902

Windflowers (or: Windswept)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1903

Echo and Narcissus

Walker Art Gallery

Info
Sticky Note
De bergnimf Echo  was wegens haar onophoudelijke geklets door de Godin Hera vervloekt. Ze kon alleen maar herhalen wat een ander zei.Echo werd verliefd op de knappe Narcissus, maar hij niet op haar. Het brak haar hart. Ze kwijnde weg, alleen haar stem, die alle laatste woorden herhaalden bleef over.Omdat Narcissus Echo’s hart gebroken had, werd hij door de goden gestraft: Hij zou nooit meer iemand liefhebben, met uitzondering van zijn eigen spiegelbeeld.Toen hij in een vijver keek, werd hij meteen verliefd op zichzelf, maar zodra hij de weerspiegeling wilde vastnemen of kussen verdween deze weer. Door dit verdriet, at en dronk hij niet meer en ook hij kwijnde evenals Echo weg.De godin Aphrodite kreeg medelijden met hem en veranderde hem in een bloem (Narcis), zodat hij op deze manier toch kon voortleven.



J.W. Waterhouse

1903

Echo and Narcissus (detail)

Walker Art Gallery



J.W. Waterhouse

1903

Psyche Opening the Golden Box

Private Collection

Info
Sticky Note
Psyche was een vrouwelijke persoon uit de Griekse mythologie. Zij was  een koningsdochter en had drie zusters. Zij was de geliefde van Cupido/Amor (in Grieks: Eros/Eroos). Cupido was de zoon van Venus/Aphrodite.Psyche was zo mooi dat niemand met haar durfde te trouwen, haar drie zussen waren allemaal al getrouwd met een koninklijke prins en Psyche was ondertussen alleen. Haar ouders werden hierdoor ongerust, en raadpleegden het orakel van Apollo. Het antwoord was: “De maagd is bestemd als bruid voor een onsterfelijke minnaar. Haar toekomstige man wacht op haar op de top van de berg."Pyche gaat naar de berg, wordt opgetild in de lucht en vanuit een diepe slaap wakker ontwaakt ze in een prachtige bosrijke omgeving met daarin een kasteel. Ze gaat het kasteel, waar de pilaren van goud zijn, binnen. Zonder zichzelf te tonen zegt de stem van Cupido, haar voorbestemde man,  dat alles wat ze ziet haar toebehoort en dat al haar wensen zullen worden vervuld.'s Nachts in het donker komt Cupido in haar slaapvertrek en bemint haar. Voordat het licht wordt is hij echter steeds weer verdwenen. Psyche wil hem graag eens zien, maar dat wil Cupido niet: “Waarom zou je me willen zien?", vraagt hij, "Twijfel je aan mijn liefde?" Psyche kan op een nacht de verleiding niet langer weerstaan om haar minnaar te zien. Als hij in slaap gevallen is, ontsteekt ze een olielampje. Degene die naast haar ligt, blijkt de mooiste der goden te zijn, met gouden krullen die langs zijn roodgekleurde wangen vallen. Twee vochtige vleugels bij zijn schouders, witter dan sneeuw, en met glimmende veren. Als Psyche voorover leunt om zijn gezicht van dichtbij te zien, valt  er een druppel olie uit de lamp op de schouder van de god. Hij wordt wakker, spreidt zijn vleugels, vliegt het raam uit en roept nog naar Psyche: "Liefde kan niet ergens wonen waar achterdocht leeft, is dit hoe je mijn liefde terugbetaalt?Psyche, terwijl ze probeert Cupido te volgen, valt uit het raam en wordt lange tijd daarna wakker. Ze is niet langer in het mooie paleis en de sprookjesachtige omgeving. Dagenlang zwerft ze rond, zonder eten en drinken. In een tempel vraagt ze Venus om uitkomst. Venus, de moeder van Eros, geeft haar allerlei opdrachten om te laten zien dat zij Cupido waardig is. Eén van die opdrachten is om een doosje, gevuld met schoonheid, op te halen in het duistere rijk van Prosperina en Pluto. Venus kan namelijk wel weer een beetje schoonheid gebruiken. Bij het zorgen voor haar zieke zoon is haar schoonheid namelijk een beetje verwelkt. Psyche ontvangt het doosje, maar krijgt op het hart gedrukt het doosje in geen geval te openen.Op de terugreis kan Psyche haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze opent het doosje om ook een beetje meer schoonheid aan zichzelf te geven. In de doos vindt ze geen schoonheid, maar een duivelse slaap. Ze valt onmiddellijk in een diepe slaap zonder gevoel en beweging.Cupido die nog steeds van Psyche houdt en haar al lang heeft vergeven, vindt haar, haalt de slaap uit haar ogen en stopt die terug in de doos. Hij raakt haar aan met één van zijn pijlen en Psyche wordt wakker en vervult haar taak alsnog.Cupido vertelt Jupiter over zijn liefde voor Psyche. Jupiter gaat  met Venus praten. Venus, die wel weet dat Psyche bij haar opdrachten hulp heeft gehad van haar zoon en allerlei andere goden, stemt uiteindelijk toe om Psyche en Eros samen te laten zijn.Mercurius wordt naar de aarde gestuurd om Psyche te halen. Als Psyche in het godenrijk aankomt, krijgt ze een beker ambrosia en Mercurius zegt: “Drink dit, Psyche, en je zult onsterfelijk worden."  Psyche wordt verenigd met Cupido en niet lang daarna krijgen ze een dochtertje, genaamd Voluptas (Hedone in Grieks), de godin van zinnelijk genot. De term Hedonisme: streven naar maximaal genot is een afgeleide van haar naam.Waterhouse wijdde nog een schilderij aan Psyche, waarin hij het moment verbeeldt dat zij de tuin bij het kasteel van Cupido binnengaat (blz. 79).



J.W. Waterhouse

1903

The Danaïdes

Private Collection

Info
Sticky Note
Danaïden noemt men de 50 dochters van koning Danaos van Libië.Danaos nam met zijn 50 dochters de vlucht naar Argos, toen zijn tweelingbroer Aigyptos de meisjes wilde dwingen tot een huwelijk met zijn 50 zonen.Toen zij ondanks hun verzet toch tot trouwen werden genoodzaakt, vermoordden alle Danaïden hun echtgenoten, behalve Hypermnestra, die haar man, Lygkeus, spaarde omdat zij echt van hem hield. Met dit paar begon het nieuwe koningsgeslacht van Argos, waarvan de bewoners voortaan "Danaoi" zouden heten.De overige Danaïden moeten voor straf ten eeuwigen dage in de Onderwereld een bodemloos vat volscheppen (het Danaïdenvat).



J.W. Waterhouse

1905

Lamia (version 1)

Private Collection

Info
Sticky Note
De Lamia is een vrouwelijke demon uit de Griekse mythologie De eerste Lamia was een mooie vrouw die door de god Zeus bemind werd, en hem veel kinderen schonk. Maar de jaloerse echtgenote van Zeus, Hera, bracht Lamia tot waanzin die maakte dat ze zowel haar kinderen van Zeus als alle andere kinderen die nadien haar pad kruisten vermoordde door ze op te eten. De toorn van Hera maakte dat het gezicht van de Lamia afstotend lelijk werd.De Lamia, die ondanks haar lelijkheid nog steeds de gedaante van een mooie, verleidelijke vrouw kon aannemen,  is verwant aan de sirenen en de zeemeerminnen. Zij verleidt graag jongemannen en drinkt vervolgens hun bloed. Ook doodt en verslindt de Lamia kinderen. De Lamia zou een van de snelste wezens ter wereld zijn en elke prooi in kunnen halen. Het is intelligent en doodt door list. Met haar zoete stem lokt ze reizigers naar zich toe. Aan zee, aan de rand van de woestijn, vermaakt de Lamia zich met het doden van schipbreukelingen.In de oudheid ging het verhaal dat een Lamia die zich als maagd voordeed een jongeman ontmoette op weg naar Korinthe. Ze beloofde hem eeuwige trouw en een mooi lied als hij met haar meeging. De jongeling kon geen nee zeggen. Tijdens hun bruiloftsfeest herkende de mysticus Apollonius haar ware aard en dwong haar te bekennen dat zij, haar huis en alles daarin slechts een duivelse illusie waren. De Lamia barstte in tranen uit en loste toen in het niets op.In 1820 schreef John Keats een gedicht met de titel 'Lamia', wat het begin was van een stroom kunstwerken over haar. In het gedicht wordt verteld hoe Lucius verliefd wordt op Lamia, een onsterfelijke demon, die half slang, half vrouw was. Zij verleidt hem door de gedaante van een mooie vrouw aan te nemen. Maar vlak voor de huwelijksvoltrekking kijkt hij Lamia aan en ontdekt dat zij niet is wie ze zegt te zijn. Ze is niet meer de mooie vrouw op wie hij verliefd werd. Lucius schrikt zo erg, dat hij ter plekke sterft.



J.W. Waterhouse

1905

Ophelia (Lying in the Meadow)

Andrew Lloyd Webber Collection



J.W. Waterhouse

1905

Psyche Entering Cupids Garden

Harris Museum and Art Gallery

Info
Sticky Note
Voor een beschrijving van de lotgevallen van Psyche, zie pagina 75.



J.W. Waterhouse

1907

Jason and Medea

Private Collection



J.W. Waterhouse

1907

Lady Violet Henderson

Private Collection



J.W. Waterhouse

1908

Apollo and Daphne

Private Collection

Info
Sticky Note
Een verhaal uit 'Metamorphosen' van Ovidius.Daphne was een nimf die graag jaagde. Ze had ervoor gekozen om maagd te blijven. Eros (Cupido) steunde haar hierin door een pijl, waarvan de punt met lood was omwikkeld, in haar hart te schieten om liefde af te weren.Omdat de god Apollo ooit Eros had bespot met de opmerking dat hij boogschieten beter aan èchte mannen over kon laten, schoot Eros hem uit wraak een pijl met gouden punt in het hart om zijn liefde voor Daphne aan te wakkeren, die echter niets van Apollo wilde weten.Apollo had Daphne lief, meer dan ieder ander in de wereld. Onvermoeibaar achtervolgde hij de nimf. Daphne beseffend dat ze niet aan Apollo kon ontkomen, riep tot de goden om hulp. Die hulp kreeg ze: de aarde opende zich en voordat Apollo haar kon bereiken, zag hij Daphne's wapperende haar veranderen in glanzende groene bladeren. Haar armen werden takken, haar huid veranderde in donkere bast en haar gezicht veranderde in de kroon van een boom met roze bloemen die nog steeds de schoonheid van haar wangen liet zien. Daphne was veranderd in een laurierboom. (De naam 'Daphne'  betekent laurier).Apollo reikte uit, verzamelde enkele bladeren en maakte ze tot een krans. Hij raakte de stam aan en voelde haar lichaam beven onder de bast. Hij omarmde de takken en overlaadde het hout met kussen maar de takken weken terug onder zijn lippen. “Omdat je mij vrouw niet kunt zijn”, zei hij “zal deze boom laurier heten en zal deze boom de mijne zijn. Omdat ik de eeuwige jeugd heb, zul je altijd groen zijn en zullen je bladeren altijd fris blijven".Apollo was de God van muziek en poëzie, toch  kon hij daarmee zijn eigen hartepijn niet verlichten. Hij verborg zijn gezicht dagenlang achter donkere wolken. Zelfs Eros rouwde, hij durfde niet erop uit te gaan, bang als hij was dat de zijn vleugels niet tegen de stormen bestand zouden zijn.



J.W. Waterhouse

1908

Gather Ye Rosebuds While Ye May (study)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1908

Nymphs Finding the Head of Orpheus

Private Collection



J.W. Waterhouse

1908

The Bouquet

Falmouth Art Gallery



J.W. Waterhouse

1908

The Soul of the Rose (or: My Sweet Rose)

Bridgeman Art Library (as Photo)



J.W. Waterhouse

1909

Gather Ye Rosebuds While Ye May

Odon Wagner Collection

Info
Sticky Note
 'Pluk uw rozen zolang u het moogt'     Gather ye rosebuds while ye may     Old time is still a-flying;     And this same flower that smiles today,     To-morrow will be dying.De bovenstaande strofe is afkomstig uit het gedicht:              "To the Virgins,               to Make Much of Time" van Robert Herrick. Het gedicht inspireerde Waterhouse tot het maken van dit schilderij.



J.W. Waterhouse

1909

Lamia (version 2)

Auckland Art Gallery

Info
Sticky Note
Zie pagina 77.



J.W. Waterhouse

1909

Lamia by the Pond

Unknown Location

Info
Sticky Note
Zie pagina 77.



J.W. Waterhouse

1909

The Necklace (study)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1909

Thisbe

Private Collection

Info
Sticky Note
In Babylon leefden eens een jongen die Pyramus heette en een meisje met de naam Thisbe. Zij werden verliefd op elkaar, wat zij lange tijd voor de wereld verborgen wisten te houden.Op zekere dag werd hun geheim ontdekt en terstond verboden hun families hun elke omgang. Hoewel beide huizen aan elkaar grensden, konden de geliefden elkaar niet zien of spreken, omdat een muur de percelen scheidde. Wanneer de verliefde Thisbe echter een spleet in de muur ontdekt, slaagt zij er toch in met Pyramus te spreken. Hij weet haar ertoe over te halen hem nog diezelfde nacht te ontmoeten op een vlakte met bomen even buiten de stad. Als Thisbe om middernacht als eerste op de afgesproken plaats aankomt, moet zij vluchten wanneer er plotseling een leeuwin uit het struikgewas tevoorschijn komt. De leeuwin merkt haar niet op, maar haar kostbare mantel, die zij inderhaast verloren is, verscheurt zij met haar bloedige muil. Na bij een bron gedronken te hebben verdwijnt de leeuwin weer naar vanwaar zij gekomen is.Intussen verschijnt Pyramus ten tonele. Hij ontwaart in het maanlicht Thisbe's bebloede en gehavende mantel. In de waan verkerend dat Thisbe door een leeuw is gedood, pleegt Pyramus diep bedroefd zelfmoord door zich in zijn zwaard te storten. Wanneer Thisbe nu voorzichtig terugkeert om te zien of Pyramus al is gekomen, ontdekt zij met ontzetting haar stervende geliefde. Na haar nog eenmaal te hebben aanschouwd, geeft hij de geest.In haar wanhoop ziet Thisbe geen andere uitweg dan Pyramus in de dood te volgen, om zo toch voorgoed samen te zijn. Ze werpt zich in zijn zwaard en gezamenlijk begeven hun zielen zich in de grote schare geliefden die vertoeven in het rijk van de liefde.



J.W. Waterhouse

1910

Ophelia (Blue Dress)

Private Collection



J.W. Waterhouse

1910

The Rose Bower

Private Collection



J.W. Waterhouse

1910

Vanity

Peter Nahum Collection



J.W. Waterhouse

1911

Listen to my Sweet Pipings

Private Collection



J.W. Waterhouse

1911

Miss Betty Pollock

Private Collection



J.W. Waterhouse

1911

The Charmer

Private Collection



J.W. Waterhouse

1912

Narcissus

Private Collection



J.W. Waterhouse

1912

Penelope and the Suitors

Aberdeen Art Gallery and Museums

Info
Sticky Note
Penelope was omwille van haar schoonheid een begeerde huwelijkskandidate voor verscheidene prinsen uit Griekenland.Haar vader liet, om te vermijden dat degenen die naar haar hand dongen met elkaar in gevecht zouden raken, de 'vrijers' deelnemen aan spelen, waarbij de inzet Penelope's hand was.Odysseus was de overwinnaar van deze spelen en mocht zich voortaan haar echtgenoot noemen.Kort na dat Penelope haar hun Telemachos had gebaard, moest Odysseus, koning van Ithaka, met het Griekse leger tegen Troje optrekken. Penelope zou wachten op zijn terugkeer. Al snel werden geruchten verspreid dat Odysseus gesneuveld zou zijn. Penelope bleef haar man echter trouw en wachtte hoopvol op zijn terugkeer. Dat wachten verliep niet zonder incidenten.Edellieden namen bezit van Odysseus' paleis, aten en dronken op zijn kosten en probeerden Penelope voortdurend ervan te overtuigen dat haar man dood was en dat zij er goed aan deed opnieuw te trouwen. Penelope hield deze vrijers een tijdje op afstand door te beloven dat ze een keuze zou maken, zodra ze klaar was met het weven van een lijkkleed voor haar schoonvader Laërtes. 's Nachts haalde ze het kleed echter weer uit. Haar dienstmaagden verklapten dit aan de vrijers.Toen Penelope de vrijers niet langer op afstand kon houden, besloot zij om een nieuwe echtgenoot te kiezen door een wedstrijd te laten plaatsvinden, waaraan alle vrijers meededen en waarvan Penelope geloofde dat niemand die zou kunnen winnen. De vrijers moesten met de zware boog van Odysseus een pijl door de ringen van 12 achter elkaar geplaatste bijlen schieten, zoals alleen Odysseus dat kon.Geen van de vrijers kon de boog spannen. Odysseus, met de hulp van Athene vermomd als een oude man, ging de uitdaging aan. Hij spande de zware boog zonder moeite en won de wedstrijd. Meteen werd zijn ware uiterlijk zichtbaar en herkende iedereen in hem de koning van Ithaka, die na 20 jaar was teruggekeerd.Odysseus richtte hij zijn pijlen op de vrijers, die hij allemaal doodde. Hij maakte zich aan Penelope bekend en leefde verder met haar in een gelukkig huwelijk.Penelope is de geschiedenis ingegaan als het toonbeeld van de 'trouwe echtgenote'.



J.W. Waterhouse

1912

Portrait of Mrs. Charles Schreiber

Private Collection



J.W. Waterhouse

1912

Sweet Summer

Private Collection



J.W. Waterhouse

1913

A Song of Springtime

Private Collection



J.W. Waterhouse

1913

The Sorceress

Peter Nahum Collection



J.W. Waterhouse

1914

The Annunciation

Sotheby’s Collection



J.W. Waterhouse

1914

The Love Philtre

Private Collection



J.W. Waterhouse

1915

Dante and Beatrice

Private Collection

Info
Sticky Note
Durante (Dante) degli Alighieri (Florence, 1265 – Ravenna, 1321) was een Italiaanse dichter, schrijver en kortstondig politicus.Zijn voornaamste werk staat bekend als La divina commedia ( De goddelijke komedie). Het is een lang gedicht in drie delen over een reis van de Hel (Inferno), door het Vagevuur (Purgatorio) naar het Paradijs (Paradiso) en wordt beschouwd als een hoogtepunt van de wereldliteratuur.Zijn leven lang is Dante verliefd gebleven op Beatrice Portinari, die hij op negenjarige leeftijd voor het eerst zag. Zij trouwde later met iemand anders. Dante zelf verloofde zich in 1277 met Gemma Donati, met wie hij na hun huwelijk op twintigjarige leeftijd drie kinderen kreeg. Dantes autobiografische geschrift 'Vita nuova' is geheel gewijd aan Beatrice en zijn zuivere, abstracte liefde voor haar.Beatrice stierf in 1290. In de latere 'Divina Commedia' speelt zij een hoofdrol.



J.W. Waterhouse

1915

“I am half sick of shadows”, said the Lady of Shalott

Art Gallery of Ontario

Info
Sticky Note
Voor meer info over "The Lady of Shalott", zie pagina's 29 en 47.Zij is hier te zien aan haar weefgetouw, op de achtergrond de spiegel, de enige plek waarin ze wegens haar vervloeking, de wereld mag gadeslaan.Het valt haar zwaar om slechts in die 'schaduw-wereld' te mogen leven.



J.W. Waterhouse

1916

A Tale from the Decameron

Lady Lever Art Gallery

Info
Sticky Note
De Decamerone (ondertitel: Prencipe Galeotto) is een verzameling van 100 verhalen die de Italiaanse dichter en geleerde Giovanni Boccaccio schreef, waarschijnlijk in de periode 1348-1353.Dit middeleeuws allegorisch werk wordt als zijn meesterwerk beschouwd en behoort stilistisch tot het mooiste proza uit de Italiaanse literatuur.De Decamerone bestaat uit 100 novellen, verteld door tien mannen en vrouwen tijdens een tien dagen durende reis, op de vlucht voor de pest die Florence heeft besmet. De Decamerone is een allegorisch werk, berucht om zijn uitbeelding van liederlijke scènes uit het dagelijks leven, en niet het minst om de pittige humor en spot. Daarnaast is het een opvallend zorgvuldig geconstrueerd boek met alle verhalen passend in een raamvertelling.De titel zelf is een samenstelling van de twee Griekse woorden Deka ("tien") en Hemera, ("dag"). Boccaccio betrok vele invloeden bij het schrijven van de Decamerone, en vele schrijvers na hem, zoals Maarten Luther, Geoffrey Chaucer, en John Keats, lieten zich inspireren door de Decamerone.



J.W. Waterhouse

1916

Fair Rosamund (version 1)

National Museum of Cardiff

Info
Sticky Note
Voor meer info over Fair Rosamund, zie pagina 115, bij de tweede versie van dit schilderij.



J.W. Waterhouse

1916

Gathering Almond Blossoms

Private Collection



J.W. Waterhouse

1916

Lillies, Poppies and Carnations

Unknown Location



J.W. Waterhouse

1916

Miranda - The Tempest

Private Collection

Info
Sticky Note
Zie pagina 11.



J.W. Waterhouse

1916

The Enchanted Garden

Lady Lever Art Gallery



J.W. Waterhouse

1916

Tristan and Isolde Sharing the Potion

Private Collection

Info
Sticky Note
Tristan en Isolde is een Keltische legende. Er bestaan meerdere versies van.Tristan gaat naar Ierland om een bruid te zoeken voor zijn geliefde heer, koning Mark van Cornwall. Om aan het vijandelijke Ierse hof niet herkend te worden, doet hij zich voor als minstreel. Geïnspireerd door Isoldes oogverblindende schoonheid zingt hij een aangrijpend liefdeslied, waardoor hij haar tot dan toe ongenaakbare hart diep weet te raken.Na de nodige onderhandelingen staat de koning hem toe Isolde mee te nemen naar Cornwall om met koning Mark te trouwen. Door onoplettendheid van Isoldes dienares drinken Tristan en Isolde tijdens de zeereis een liefdesdrank, waardoor ze hevig verliefd op elkaar worden.Isolde is echter voorbestemd om Marks bruid te worden, en de liefde tussen haar en Tristan is dus gedoemd een overspelige te blijven.Als Mark de geliefden uiteindelijk betrapt, wordt Tristan naar Bretagne verbannen. Daar trouwt hij, maar kan zijn geliefde Isolde niet vergeten.Als hij, door een giftig wapen verwond, stervende is, laat hij Isolde roepen. Zijn vrouw liegt hem echter voor dat zij tijdens de zeereis is omgekomen.Tristan sterft vertwijfeld. Als Isolde hem even later dood aantreft sterft ze naast hem van verdriet.



J.W. Waterhouse

1917

Fair Rosamund (version 2)

Private Collection

Info
Sticky Note
Rosamund Clifford (c. 1150 – c. 1176/77), vaak “The Fair Rosamund” of “The Rose of the World” genoemd, was befaamd om haar schoonheid. Zij was de maitresse van koning Hendrik II van Engeland. Het huwelijk tussen Hendrik en koningin Eleanor was eigenlijk niet meer dan een ‘zakelijke overeenkomst’ om koninklijke erfgenamen te krijgen.Rosamund en de koning ontmoetten elkaar waarschijnlijk voor het eerst toen de koning een veldtocht in Wales ondernam en Clifford Castle bezocht, waar Rosamund bij haar ouders woonde.Er zijn weinig feiten over haar leven bekend, verhalen en legendes zijn er des te meer. Gedichten over haar, zoals “The Ballad of Fair Rosamund” door Thomas Deloney berusten voornamelijk op fantasie:   When as king Henry rulde this land,   The second of that name,   Besides the queene, he dearly lovde   A faire and comely dame.   Most peerlesse was her beautye founde,   Her favour, and her face;   A sweeter creature in this worlde   Could never prince embrace.   (Uit: Thomas Deloney, 1607, Ballad of Fair Rosamund.)Henry had ‘liefjes’ door heel het koninkrijk; vele vaders hielden hun dochters angstvallig uit de buurt van de koning. Rosamund meer dan een ‘losse scharrel’; de koning hield echt van haar, dit tot verdriet en boosheid van koningin Eleanor, die er echter zelf ook minnaars op na hield.Henry liet een paleis voor Rosamund bouwen in Woodstock, diep weggestoken in de bossen. Hij bezocht haar regelmatig. De toegangsweg was aangelegd als een labyrint, om ervoor te zorgen dat koningin haar niet zou kunnen vinden. Volgens de verhalen vond koningin Eleanor haar uiteindelijk toch en bood zij Rosamund de keuze, dood door de dolk of door het drinken van een beker vergiftigde wijn. Rosamund koos volgens de legende het laatste. In werkelijkheid had de koningin zich al teruggetrokken op haar kasteel in Poitiers. Zij had haar taak volbracht: het baren van mannelijke erfgenamen.Met de koningin ‘uit de weg’ reisde Rosamund regelmatig met Henry door het land en werd  hun relatie algemeen bekend in Engeland. Zij werd onderwerp van spottende opmerkingen als ‘Rosa-immundi’, onkuise roos.  Rosamund beëindigde de relatie en trad in 1176 in een nonnenklooster, nabij Oxford, kort voor haar dood.Haar grafschrift luidde:   The rose of the world, but not the cleane flowre,   Is now here graven; to whom beauty was lent:   In this grave full darke nowe is her bowre,   That by her life was sweete and redolent:   But now that she is from this life blent,   Though she were sweete, now foully doth she stinke.   A mirrour good for all men, that on her thinke."Rosamund zit hier wachtend bij het raam. De vrouw achter het gordijn is koningin Eleanor. In versie 1 van het schilderij (pagina 109), draagt zij een kroon.



J.W. Waterhouse

1892 (about)

The Merman

Private Collection



J.W. Waterhouse

1911 (about)

Maidens Picking Flowers by a Stream

Private Collection



J.W. Waterhouse

1915 (about)

Beatrice

Private Collection

Info
Sticky Note
Voor meer info over Beatrice, zie pagina 106.



J.W. Waterhouse

19xx

Miss Margaret Henderson

Private Collection



J.W. Waterhouse

19xx

Portrait of Miss Claire Kenworthy

Private Collection



J.W. Waterhouse

19xx

Resting

Private Collection



J.W. Waterhouse

19xx

St. Joan

Private Collection



J.W. Waterhouse

19xx

The Easy Chair

Private Collection



J.W. Waterhouse

19xx

The Loggia

Private Collection



J.W. Waterhouse

19xx

The Mystic Wood

Queensland Art Gallery




